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AKTUALNOŚCI
PODATKI. Łotewska Państwowa Służba Podatkowa (VPT) 
doceniła spółkę zależną FIMA na Łotwie za uczciwe pro-
wadzenie działalności gospodarczej, terminowe odprowa-
dzanie podatków i znaczący wkład w budżet państwa. Na 
Łotwie FIMA wdraża projekty modernizacji linii kolejowych, 
buduje centra danych, uczestniczy w projektach ITS. 

ROZWIĄZANIA. FIMA rozpoczęła dostawy dla policji - sys-
temu dozoru elektronicznego, który będzie pełnił rolę środka 
zapobiegawczego wobec osób, które znalazły się w kręgu 
zainteresowania wymiaru sprawiedliwości. System będzie  
nadzorował i kontrolował osobę w trakcie jego przebywa-
nia na wolności. Spółka zwyciężyła w ogłoszonym przez 
Departament Policji przetargu i dostarczyła organom spra-
wiedliwości 100 systemów dozoru elektronicznego, które 
składają się z nadającej sygnał radiowy opaski na nogę, 
kieszonkowego nadajnika GPS i stacjonarnego urządze-
nia domowego. FIMA zapewniła również oprogramowanie, 
łączność mobilną oraz nieprzerwane działanie systemów. 

CZŁONKOSTWO. FIMA wstąpiła do Wileńskiej Izby Han-
dlu, Przemysłu i Rzemiosła (VPPAR), zaś dyrektor ds. roz-
woju spółki Vytautas Zinkevičius, został wiceprezesem izby. 
Izba skupia ponad 450 członków – różnorodne przedsię-
biorstwa, instytucje i organizacje, reprezentuje przedsiębior-
ców przez instytucjami państwowymi i świadczy na rzecz 
przedsiębiorstw wymagane usługi. VPPAR skupia organiza-
cje z okręgów wileńskiego i olickiego. 

OCENA. System sygnalizacji stacji kolejowej i torowisko w 
Lipawie (Liepaja), zmodernizowane we współpracy z part-
nerami przez przedsiębiorstwo zależne FIMA na Łotwie, 
zdobyły nagrodę za najlepszą modernizację obiektu infra-
strukturalnego na Łotwie. Obiekt ten zdobył prestiżową na-
grodę łotewskiej branży budowlanej za rok 2015, która jest 
przyznawana dla najważniejszych projektów wykonanych w 
najlepszej jakości. „SIA FIMA“ zmodernizowała systemy sy-
gnalizacji, centralizacji, blokowania oraz zasilania w energię 
elektryczną, zamontowała nowe transformatorownie, zmo-
dernizowała oświetlenie peronów i przejazdów oraz system 
monitoringu, zamontowała system ogrzewania i automaty-
zacji rozjazdów.

Nauka w służbie biznesu 
Litewscy naukowcy mają powody do radości – otrzymują do dyspozycji 
najnowocześniejsze centrum naukowe w krajach bałtyckich. Narodowe Centrum 
Nauk Fizycznych i Technicznych (NFTMC) ma na celu rozwinąć współpracę 
biznesu i nauki oraz przyciągnąć na Litwę talenty. FIMA zadbała o laboratoria i 
wyposażenie techniczne nowopowstałego centrum. TE
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Jonas Jablonskis, Dyrektor departamentu ds. rozwiązań konstrukcyjnych w FIMA
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FIMA zainstalowała reaktor CVD – system chemicznego 
osadzania z fazy gazowej, służący syntezie podstawy kr-
zemowej i węglowej oraz nanocząsteczek. Urządzenie to 
wytwarza wysokociśnieniową próżnię i stwarza możliwość 
syntezy  warstw takich substancji jak krzem, grafen czy dia-
menty w środowisku różnorodnych gazów.  

w NFTMC został zainstalowany spektrometr masowy, który 
obecnie jest jednym z czterech w Europie i pierwszym w 
krajach bałtyckich. Pomaga on naukowcom w ustaleniu 
wieku skamielin, np. kości dinozaurów. 

W centrum naukowym został zainstalowany system komór 
gazowych – trzeci największy  wśród światowych uczelni. 
Po napełnieniu systemu komór obojętnym gazem naukowcy 
będą mogli testować nowe substancje organiczne i badać 
prototypy nowych urządzeń. Pozwoli to inżynierom tworzyć 
takie perspektywiczne urządzenia, jak diody organiczne.

NAUKOWCY I STUDENCI 
BĘDĄ MOGLI KORZYSTAĆ 
Z NOWOCZESNYCH 
LABORATORIÓW I SPRZĘTU: 

NFTMC połączyło Wydział 
Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego, 
część Wydziału Chemii, Insty-
tuty Nauk Stosowanych i Fizyki 
Teoretycznej i Astronomii, Cen-
trum Nauk Fizycznych i Tech-
nicznych. Do Centrum dołączyli 
również naukowcy z Wileńskie-
go Uniwersytetu Techniczne-
go im. Giedymina. Szacuje się, 
że Centrum i powstające obok 
Zjednoczone Centrum Nauk 
Przyrodniczych skupi jedną trze-
cią naukowców kraju. 

Stworzono unikatowe wa-
runki 

W czteropoziomowym bu-

dynku Narodowego Centrum 
Nauk Fizycznych i Technicznych 
o powierzchni powyżej 27 tys. 
metrów kwadratowych powstała 
największa i najnowocześniejsza 
na Litwie oraz w krajach bałtyc-
kich baza badań naukowych w 
dziedzinie nauk fizycznych, che-
micznych i technicznych. 

Będzie tu działało 46 labo-
ratoriów naukowych i ich grup, 
których infrastruktura nauko-
wa i technologiczna pozwala 
na korzystanie z nich nie tyl-
ko naukowcom, lecz również 
przedstawicielom biznesu. Jed-
nocześnie prowadzić badania 
naukowe i eksperymenty będzie 

mogło 700 naukowców i stu-
dentów. 

Litewscy naukowcy od tego 
momentu będę mieli unikato-
wą możliwość rozwijania badań 
naukowych i eksperymentów w 
dziedzinie laserów, światła, ma-
teriałoznawstwa, nanotechnolo-
gii, fizyki półprzewodników oraz 
elektroniki. Centrum zapewnia 
naukowcom możliwość korzy-
stania z połączonej, powszech-
nej bazy. 

„Wkład w powstanie najbar-
dziej nowoczesnego centrum 
naukowego na Litwie był praw-
dziwym wyzwaniem. W samym 
centrum został zamontowany 

unikatowy sprzęt, który nie wy-
stępuje nigdzie indziej na Litwie. 
Stanęliśmy przed nadzwyczaj 
rygorystycznymi wymogami w 
zakresie jakości, czystości czy 
niezawodności, które z sukce-
sem spełniliśmy. 

Wdrażając ten projekt w ży-

cie zastosowaliśmy komplekso-
we rozwiązania, uwzględniliśmy 
możliwość przyszłego rozwoju 
laboratoriów, powstania bardziej 
nowoczesnego sprzętu, jak 
również konieczność konser-
wacji obecnie zamontowanego 
sprzętu. Ten budynek z punk-
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W największym naukowo-technologicznym budynku na Litwie zostało urządzonych 
dziewięć wyjątkowych laboratoriów, w których stosowane są wyjątkowo wysokie 
wymagania w zakresie sterylności, mikroklimatu, hałasu i wibracji. 

Te sterylne pomieszczenia, zajmujące prawie 500 m2, zostały urządzone przez 
spółkę rozwiązań inżynieryjnych FIMA. Laboratoria te jako jedyne w całym centrum 
posiadają wysokie certyfikaty poświadczające zgodność z wymogami sterylności 
klasy ISO 5, ISO 6 i ISO 7. 

Klasy sterylności są przyznawane z uwzględnieniem maksymalnych wartości liczby 
dopuszczalnych cząstek (zanieczyszczeń), ich wielkości oraz ilości wymienianego 
powietrza w pomieszczeniu na godzinę. Z powodu powyższych wymogów, powie-
trze do pomieszczeń jest dostarczane przez system wyposażony w specjalne filtry 
HEPA a nawet filtry wyższej klasy ULPA, zapewniające obieg czystego powietrza. 

Zamontowany w takich pomieszczeniach sprzęt, meble laboratoryjne i stosowa-
ne surowce powinny generować jak najmniejsze zanieczyszczenie powietrza i nie 
posiadać ładunków statycznych, przyciągających cząstki stałe, które mogłyby się 
znaleźć w toku pracy w laboratorium. 

W związku z innowacjami i postępem technologicznym  popularność zyskują 
modułowe czyste pokoje. Rozwiązanie takie pozwala bardzo elastycznie i szyb-
ko stworzyć laboratoria odpowiadające najwyższym normom w posiadanych po-
mieszczeniach organizacji i nie wymaga to zmiany systemów inżynieryjnych same-
go budynku. 

Modułowe czyste pokoje funkcjonują na zasadzie nadciśnienia. To może być po-
mieszczenie dowolnej formy i wielkości zmontowane z modułów wewnątrz po-
mieszczenia, do którego powietrze trafia przez cyrkulacyjne moduły filtracji powie-
trza. Do laboratorium jest dostarczane powietrze z otaczającego pomieszczenia i 
do niego powietrze wraca. W modułowym, czystym pokoju powietrze może zostać 
wymienione do 250 razy na godzinę, podczas gdy w zwykłym biurze – 3 razy. 

Zgodnie z międzynarodową normą ISO 14644-1, sterylność pomieszczeń może 
zostać podzielona na 9 klas. Najwyższą klasą jest ISO 1 – w pomieszczeniu tej kla-
sy ludzie mogą przebywać jedynie w skafandrach. Klasie ISO 9 odpowiada sterylne 
pomieszczenie szpitalne. Wymogi każdej wyższej klasy są coraz ostrzejsze. Pokoje 
czyste urządzone w sterylnych laboratoriach na Litwie osiągają klasę ISO 5. 

Inżynierowie FIMA zaproponowali, aby w NFTMC zaprojektować modułowe pokoje 
czyste. Rozwiązanie takie pozwoliło elastycznie dostosować laboratoria do potrzeb 
zamawiającego oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości – po-
szerzyć je. 

STERYLNE POMIESZCZENIA W 
CENTRUM NAUKOWYM: W samym centrum został zamontowany 

unikatowy sprzęt, który nie występuje nigdzie 
indziej na Litwie. Stanęliśmy przed nadzwyczaj 

rygorystycznymi wymogami w zakresie jakości, 
czystości czy niezawodności, które z sukcesem 

spełniliśmy.
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9 pokoi czystych odpowiadających wymogom sterylności 
klasy ISO 5, ISO 6 i ISO 7;

system oczyszczania i dostarczania dejonizowanej wody II 
kategorii czystości;

150 dygestoriów wykorzystywanych w badaniach labora-
toryjnych; 

instalacja niskonapięciowa;

system zarządzania procesami i automatyzacji;

stałe urządzenie gaszenia gazem;

specjalne meble i wyposażenie laboratoryjne.

PRACE FIMA NA 
RZECZ NFTMC: 

FIMA zbudowała i wyposażyła trójpoziomowy korpus labo-
ratoryjny, który stanowi rozbudowę korpusu Laboratorium 
Państwowej Służby Zdrowia. W laboratorium prowadzone 
są badania mikrobiologiczne w zakresie chorób zakaźnych, 
typowania epidemiologicznego i badania nad lekami prze-
ciwbakteryjnymi. 

Specjaliści spółki FIMA na zamówienie Laboratorium 
Państwowej Służby Zdrowia zastosowali wyjątkowe w ska-
li Litwy rozwiązania – zbudowali laboratorium III poziomu 
bezpieczeństwa biologicznego. Jest to pierwsze laborato-
rium w litewskim systemie opieki zdrowotnej, które może 
badać szczególnie rzadkie mikroorganizmy. Pracownikom 
laboratorium zapewniono absolutnie bezpieczne otoczenie 
pracy, uniemożliwiając jakimkolwiek patogenom wydosta-
nie się poza granice laboratorium. 

PROJEKTY 
LABORATORYJNE 
FIMA:

tu widzenia inżynieryjnego jest 
jednym z najnowocześniejszych 
na Litwie” – deklaruje Jonas Ja-
blonskis, kierownik departamen-
tu ds. rozwiązań spółki FIMA. 

Zatrzymać talenty 
NFTMC ma stać się łącz-

nikiem w łańcuchu innowacji, 
który zaczyna się od studiów, 
nauki, technologii, a kończy się 
opracowaniem prototypu pro-

duktu. Centrum łączy w jedną 
infrastrukturę technologiczną 
wysiłki naukowców akademic-
kich i różne dziedziny nauk. 

Dlatego zakłada się, że przy-
czyni się to do gwałtownego 
rozwoju innowacji i zaawanso-
wanych technologii, zaś Litwa 
będzie świadczyła nowe usługi 
technologiczne dla przedsię-
biorców krajowych oraz zagra-
nicznych. 

NFTMC – to pierwsza po 
odzyskaniu niepodległości inwe-
stycja w naukę na taką skalę, a 
zarazem – inwestycja w wiedzę i 
młodzież. Twórcy centrum mają 
nadzieję, że nowoczesne cen-
trum naukowe  będzie sprzyjało 
powrotom talentów do kraju i 
zatrzyma „drenaż mózgów” za 
granicę, gdyż perspektywiczne 
technologie można będzie roz-
wijać również na Litwie. 
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5 trendów kształtujących rozwój centrów danych
Centra danych rozwijają się tak szybko, jak szybko wzrasta ilość przekazywanej i przetwarzanej informacji. Co powinny wiedzieć osoby 
zarządzające centrami danych, by zachować konkurencyjność na szybko rozwijającym się rynku?
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Planowanie przyszłej rozbudowy już 
na pierwszym etapie projektowania 

centrum danych jest w obecnych 
czasach po prostu niezbędne.

LOKALIZACJA
Gdy mówimy o centrach da-

nych, zazwyczaj wyobrażamy 
sobie ogromne  szafy serwero-
we, których moc jest liczona w 
megawatach. Takie centra są 
bezpieczne, skutecznie chłodzo-
ne i elastyczne. Najważniejszą 
jednak wadą centrów jest to, że 
są często oddalone od odbiorcy 
końcowego. 

Chociaż szybkość przesyłu 
danych za pomocą światłowo-
dów jest ogromna, to nie zapew-

nia ona komfortu użytkownikom 
grającym w gry komputerowe 
czy oglądających transmisję me-
czu piłkarskiego. 

„Zwykle, gdy coraz więcej da-
nych znajduje się w „chmurach“, 
fizycznie są one przechowywane 
w centrach danych, które mogą 
znajdować się w dowolnych 
zakątkach globu. Jednakże, w 
przypadku dynamicznie rozwi-
jającej się telewizji internetowej 
ludzie nie chcą widzieć zacinają-
cego się obrazu. Dostrzegają oni 

nawet trwające ułamek sekundy 
opóźnienia przesyłanych infor-
macji, stąd rosnące zapotrze-
bowanie na lokalne satelitarne 
centra danych (Edge DC), znaj-
dujące się w pobliżu odbiorcy 
końcowego. 

Wyobraźcie sobie dzielnicę 
biznesową i znajdujące się w 
niej niewielkie centrum danych 
przeznaczone do operacji, gdzie 
najważniejsze jest sprawne prze-
kazywanie istotnych informacji“ – 
wyjaśnia Arūnas Jurkša, dyrektor 

ds. projektów centrów danych w 
spółce FIMA. 

MODUŁOWOŚĆ
Na rynku pojawiają się roz-

wiązania niewymagające budo-
wy centrów danych – na wska-
zane miejsce dostarczane są 
standaryzowane kontenery z 
uprzednio zamontowanymi sza-
fami serwerowymi i systemami 
chłodzenia. Trzeba je jedynie 
podpiąć do zasilania i sieci. 

„Jest to dobre rozwiązanie 

w przypadku, gdy przedsiębior-
stwo potrzebuje lokalnego cen-
trum danych, jednak nie dyspo-
nuje odpowiednim zapleczem 
technicznym, np. brak jest możli-
wości zapewnienia odpowiedniej 
wentylacji czy bezpieczeństwa. 
Co więcej, takie systemy moż-
na w każdej chwili przenieść w 
inne miejsce. To rozwiązanie jest 
również wykorzystywane przez 
takich gigantów, jak Google, 
gdy istnieje potrzeba wsparcia 
rosnącego zapotrzebowania na 
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zasoby obliczeniowe. Niemniej 
jednak, gdy mówimy o dużych 
centrach danych, mamy na my-
śli efektywny z odpowiednim 
zapleczem budynek lub zespół 
budynków.” – twierdzi dyrektor 
ds. projektów centrów danych w 
spółce FIMA. 

STRATEGIA ROZWOJU
A. Jurkša twierdzi, że na Li-

twie nie mamy jeszcze naprawdę 
dużych centrów danych, których 
moc sięga 30 – 40 MW. Na Li-
twie powstają centra danych, 
których moc nie sięga 1 MW.

Dotychczas centra danych 
na Litwie powstawały na byłych 
terenach przemysłowych, gdzie 
istnieje rozwinięta sieć energe-
tyczna, a istniejące pomieszcze-

nia można łatwo zaadaptować 
pod data center. Jednakże roz-
wój takich centrów danych ma 
charakter schyłkowy. Na świecie 
parki centrów danych coraz czę-
ściej powstają w szczerym polu. 

„Rozwój wiąże się z nowymi 
możliwościami i ryzykiem. Oczy-
wistym jest, że przedsiębiorstwo 
nie zbuduje ogromnego centrum 
danych, jeżeli nie będzie dyspo-
nowało stosowną ilością klien-
tów, by takie centrum zapełnić. 
Z drugiej strony, wszyscy chcą 
złapać „dużą rybę”. Tak, tacy 
klienci istnieją, lecz pierwsze i za-
sadnicze ich pytanie do dostaw-
cy usług będzie następujące: jak 
szybko można będzie podwoić 
zasoby? 

Zapotrzebowania takich 

przesiębiorstw rosną bardzo 
szybko, dlatego zarządcy cen-
trów danych ubiegający się o 
takich klientów muszą być przy-
gotowani do nadzwyczaj szyb-
kiego rozwoju, gdy zajdzie taka 
potrzeba“ – wyjaśnia A. Jurkša.

Jego zdaniem, niezbędna 
jest klarowna strategia rozwoju 
centrum danych, która w istocie 
swój początek bierze w szcze-
rym polu, tj. od wyboru miejsca 
i planowania infrastruktury. Roz-
wój powinien zostać tak zapla-
nowany, by przebiegał szybko 
i skutecznie, bez destabilizacji 
całej infrastruktury. Planowa-
nie przyszłej rozbudowy już na 
pierwszym etapie projektowania 
centrum danych jest w obecnych 
czasach po prostu niezbędne. 

W przyszłości centra danych mogą wyglądać całkiem inaczej, 
niż to sobie wyobrażamy. Obserwowanie, jak do kontenera 
napełnionego cieczą zanurzane są podłączone do prądu i sie-
ci danych serwery wymaga stalowych nerwów. Chyba, że jest 
to płyn dielektryczny i doskonale przewodzący ciepło. 

Partner spółki FIMA, jedna z najbardziej innowacyjnych spółek 
na świecie, firma 3M, stworzyła specjalny płyn „Novec“, na-
dzwyczaj skutecznie chłodzącą ciecz, w której można zanurzyć 
sprzęt aktywny. Obecnie już funkcjonują centra danych, które 
wykorzystują to bezpośrednie chłodzenie płynem. 

ZANURZONE DANE 

Dyrektor ds. projektów data center w FIMA

EFEKTYWNOŚĆ ENER-
GETYCZNA

Mimo, iż temat ten jest oma-
wiamy co roku, koszty centrum 
danych zawsze będą stanowi-
ły priorytet. Pod tym względem 
Litwa znajduje się wśród po-
stępowych państw, gdzie naj-
ważniejsze centra danych są 
bardzo nowoczesne i efektywne 
– stosowane w nich nowoczesne 
systemy chłodzenia i zasilania w 
energię elektryczną stanowią o 
ich przewadze. 

Efektywność energetycz-
ną centrum danych określa się 
jako proporcję całej energii elek-
trycznej zużywanej na zasilanie 
centrum danych do mocy zain-
stalowanych serwerów – współ-
czynnik PUE. 

„Wydaje się to dziwne, ale 
cztery na pięć centrów da-
nych na świecie jest, naszym 
zdaniem, bardzo nieefektywna 
energetycznie. Corocznie od-
wiedzamy wystawę „Data center 

world“ w Londynie i widzimy tam 
technologie, które nas nie intere-
sują, gdyż dominują rozwiązania 
mające na celu doskonalenie 
nieefektywnych systemów chło-
dzenia. 

Jest kilka przyczyn takiego 
stanu rzeczy. Po pierwsze, za-
stosowane w centrach danych 
rozwiązania jeszcze nie zużyły 
się, a ich wymiana przed końcem 
resursu jest zbyt kosztowna. 

Kolejna sprawa – podejście. 
Zarządcom centrów danych na 
Litwie już nie trzeba tłumaczyć, 
że mniejsze koszty zwiększają 
przewagę konkurencyjną. Nato-
miast np. w Polsce, gdzie rów-
nież rozwijamy centra danych, 
klientów trzeba przekonywać, że 
inwestycje w energooszczędne 
rozwiązania są opłacalne – po-
zwalają one zmniejszyć cenę 
usług świadczonych klientom, 
a tym samym zyskać przewagę 
konkurencyjną“ – twierdzi przed-
stawiciel FIMA. 
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ZARZĄDZANIE INFRA-
STRUKTURĄ CENTRÓW DA-
NYCH (DCIM)

Infrastruktura centrów da-
nych jest niezwykle specjalistycz-
na i wymaga szczególnego nad-
zoru i zarządzania procesami. Im 
bardziej skutecznie te procesy są 
zarządzane, tym mniejsze są wy-
datki i lepiej wykorzystywane są 
zasoby. Jest to szczególnie istot-
ne w przypadku dużych centrów 
danych. 

Wyobraźmy sobie ogromne 
centrum biznesowe w którym 
działa oświetlenie, wentylacja, 
ogrzewanie, systemy elektrycz-
ne i ochrona. O wiele łatwiej za-

rządzać tym wszystkim na jednej 
platformie, która potrafi analizo-
wać dane, przypomnieć o zbli-
żającym się terminie przeglądu 
profilaktycznego itd. 

Również w centrum danych 
znajduje się ogromna ilość sys-
temów, które wymagają przeglą-
dów i wzajemnej kooperacji, by 
całość funkcjonowała bezawa-
ryjnie. 

„Prosty przykład – w centrum 
danych są wolne miejsca i trzeba 
ustawić kilka szczególnie moc-
nych szaf serwerowych. Inteli-
gentny system zarządzania cen-
trum danych wskaże, jaka linia 
ma wystarczający zapas energii 

dla takiego sprzętu, gdzie lepiej 
go ustawić, by nie zakłócić rów-
nowagi wentylacji i poinformuje, 
gdy wymagane jest zwiększenie 
mocy wejściowej centrum da-
nych. Systemy takie pomagają 
w efektywnym wykorzystywaniu 
centrum danych. Jednakże na 
razie brakuje rozwiązań zintegro-
wanych i obejmujących wszyst-
kie aspekty. Ponad wszelką wąt-
pliwość można stwierdzić, że 
temu problemowi zostanie po-
święcone sporo uwagi” – twier-
dzi A. Jurkša, dyrektor ds. pro-
jektów centrów danych w spółce 
FIMA. 

Zapotrzebowania takich przesiębiorstw rosną 
bardzo szybko, dlatego zarządcy centrów danych 

ubiegający się o klientów muszą być przygotowani 
do nadzwyczaj szybkiego rozwoju, gdy zajdzie taka 

potrzeba – wyjaśnia A. Jurkša.

„Przykładowo, do generowania kryptowaluty, bitcoinów, 
wymagana jest bardzo duża moc obliczeniowa i procesory 
pracują pod pełnym obciążeniem. To oznacza, że ich trady-
cyjne chłodzenie powietrzem może okazać się nieskuteczne. 
Dlatego podjęto decyzję o utworzeniu na północy, za kołem 
podbiegunowym  centrów generacji tej kryptowaluty.

Obecnie jedno z najnowszych centrów generacji bitcoinów 
zostało zbudowane i działa w Gruzji, gdzie mamy do czynienia 
raczej z gorącym klimatem. Centrum to stosuje bezpośrednie 
chłodzenie płynem” – relacjonuje kierownik ds. sprzedaży re-
gionu bałtyckiego spółki 3M Gintaras Maldutis. 

Jak to działa? W takim centrum danych sprzęt aktywny jest pi-
onowo zanurzony w kontenerze wypełnionym płnem „Novec“. 
Płyn jest bardzo ważny, doskonale przewodzi ciepło, zaś jego 
temperatura wrzenia, w zależności od specyfikacji, może 
wynosić zaledwie 34 stopnie. Oznacza to, że po osiągnięciu 
odpowiedniej temperatury, zaczyna intensywnie parować. 
Para skrapla się na wymienniku ciepła, w którym może płynąć 
nawet zwykła woda, która przekazuje i oddaje ciepło do ze-
wnętrznych systemów chłodzenia. 

„Novec“ nie przewodzi prądu i jest nieszkodliwy dla otoczenia. 
W hermetycznych kontenerach dochodzi do wrzenia, paruje, 
schładza się, skrapla się i spada, następnie cykl powtarza się. 
Ponadto, w takich kontenerach niesprawny sprzęt może zos-
tać wymieniony bez wstrzymywania procesu chłodzenia. 

„Ponieważ płyn jest dużo lepszym przewodnikiem od pow-
ietrza, powstaje możliwość skupienia na mniejszej powier-
zchni potężnych serwerów i ich odpowiedniego schłodzenia. 
Przykładowo, w niewielkim pokoju, do 10 m2, możemy umi-
eścić serwer o mocy 1 MW, zazwyczaj takie centra danych 
chłodzone powietrzem zajmują powierzchnię kilkuset metrów 
kwadratowych. Ponadto, współczynnik efektywności ener-
getycznej PUE centrum danych chłodzonego płynem wynosi 
zaledwie 1,02.

Jako, że moc centrum danych będzie wzrastała, a efektywn-
ości energetycznej będzie się poświęcało coraz więcej uwa-
gi, chłodzenie płynem stanie się powszechną technologią“ – 
zapewnia G. Maldutis.

ZANURZONE DANE 
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FIMA – nowe rozwiązania w dziedzinie zarządzania budynkami 
Spółka inteligentnych rozwiązań inżynieryjnych FIMA wzmacnia swoje zasoby w zakresie systemów zarządzaniach budynkami. Firma 
połączyła wydziały Automatyki oraz Centrów Danych tworząc nowy wydział Technologii Informacyjnych i Łączności (IRT). Jednym z 
priorytetowych kierunków działalności wydziału jest automatyka budynków. 
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Šarūnas Liktoravičius, odpo-
wiedzialny w wydziale za zarzą-
dzanie budynkami i automatykę, 
twierdzi, że zmiany wynikają z 
dynamicznie zmieniających się 
potrzeb biznesowych. 

Dlaczego FIMA będzie po-
święcała więcej uwagi syste-
mom zarządzania budynka-
mi? 

Obecnie społeczeństwo 
funkcjonuje w świecie informa-
cyjnym. W domu otaczają nas 
inteligentne przedmioty – te-
lewizory, telefony, komputery. 
Urządzenia te są wpięte w sieć 

i wykonują nie tylko swe bez-
pośrednie funkcje, lecz również 
świadczą dodatkowe usługi, 
współdziałają ze sobą i poma-
gają nam zdobyć i wykorzy-
stać ogromną ilość informacji z 
„chmury“. Internet, Gmail, Face-
book, LinkedIn – to nasze co-
dzienne narzędzia. 

W świecie biznesu zmiany 
może nie są aż tak dynamicz-
ne, gdyż wymagają większych 
inwestycji, większego poziomu 
bezpieczeństwa i namacalnych 
wyników finansowych. 

Oczywistym jest, że nieefek-
tywna jest ręczna regulacja tem-

peratury w ogromnym budynku 
biurowym, włączanie oświetle-
nia za pomocą włączników oraz 
zatrudnianie techników, którzy 
reagowaliby na usterki i każ-
dy z nich we własnym zakresie 
doglądał instalacji elektrycznej, 
ogrzewania czy systemów bez-
pieczeństwa. 

Dlatego też rośnie popyt na 
integrację poszczególnych sys-
temów inżynieryjnych budynku, 
na posiadanie jednolitej i wy-
godnej platformy zarządzania, 
która by kontrolowała, jak dzia-
łają wszystkie systemy budyn-
ku i informowałyby zarządcę 
o planowanych pracach profi-
laktycznych, stanie systemów 
inżynieryjnych, zużyciu energii i 
punktach odbioru. 

Co więcej, to nie wymaga 
tworzenia specjalnego miejsca 
pracy. Całość informacji byłaby 
osiągalna przez wskazanych 
pracowników za pomocą urzą-
dzeń mobilnych. Skuteczność 
takich systemów jest wymierna 
finansowo i FIMA proponuje na-
rzędzie, które pozwala dokonać 
tego w prosty sposób.  

Wzmacniamy tę sferę dzia-
łalności FIMA, gdyż chcemy 
zaproponować klientom lepszy 
i zintegrowany z ich potrzebami 
produkt za korzystniejszą cenę. 

W jaki sposób zmieni się 
struktura FIMA?

Połączyliśmy dwa wydziały w 
jeden, by lepiej wykorzystać po-
siadany wewnętrzny potencjał i 
łatwiej podejmować wielostron-
ne decyzje. Widzę zapał na twa-
rzach kolegów, gdyż podążamy 
trochę nowym dla nas szlakiem, 
gdzie czekają nas nowe odkry-
cia, a to zawsze jest ciekawe. 

Niewątpliwie, poszerzymy 
liczbę partnerów technologicz-
nych, by mieć większe pole 
wyboru i więcej możliwości. 
Naszym celem i mocną stroną 
jest oferowanie nie konkretnych 
systemów czy sterowników, a 
uwzględnienie potrzeb klientów 
i stworzenie dostosowanego 
zintegrowanego systemu. Tak 
więc, wśród naszych partnerów 
znajdą się również przedsiębior-
stwa oferujące czujniki groma-
dzące dane, jak również sprzęt 
zdolny do automatyzacji dużych 
zespołów budynków. 

Może kilka słów o sobie, 
o dotychczasowym doświad-
czeniu zawodowym i ścieżce 
kariery w FIMA?

W spółce FIMA pracuję już 
od ponad 15 lat. Jest to pierw-
szy i jak dotychczas mój jedyny 
pracodawca, zaczynałem od 

sieci komputerowych. Ciesząc 
się z możliwości rozwijania się 
wraz z rozwojem spółki, stałem 
się specjalistą ds. komplekso-
wych rozwiązań. Przez ostatnie 
trzy lata byłem odpowiedzialny 
za instalację systemu niskona-
pięciowego w wielofunkcyjnym 
kompleksie wypoczynkowym 
„Sokol” oraz hotelu „Marriot” w 
Mińsku.

Cenię sobie stabilność i dłu-
goterminową współpracę. Dzię-
ki temu dalej mam do czynienia 
z klientami i dostawcami, z któ-
rymi współpracuję od począt-
ku swojej kariery zawodowej w 
FIMA.

Jeszcze w szkole wolałem 
nauki ścisłe, w głębi serca je-
stem inżynierem. Najbardziej 
mnie inspiruje powiedzenie: „To 
jest niemożliwe”. Wszystko jest 
możliwe i uporczywie staram się 
to udowodnić. 

W czasie wolnym lubię zmie-
rzyć się z czymś nowym, nie-
sprawdzonym. Wypróbowałem 
wiele różnych rzeczy. Zapewne 
jako jedna z pierwszych osób na 
Litwie przed dziesięciu laty przy-
wiozłem wodolot (aquaskipper). 
Nadal sporo osób widząc to 
urządzenie po raz pierwszy jest 
bardzo zdziwiona. 

Dyrektor ds. sprzedaży w departamencie rozwiązań ITC
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Inteligentne systemy – najlepsza broń w walce z szalonymi kierowcami 
Samorząd miasta Wilna, zajęty problemami drogowymi nękającymi mieszkańców, będzie musiał zabrać się porządnie do pracy.
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Postęp w infrastrukturze 
drogowej, jak budowa i mo-
dernizacja dróg, skrzyżowań 
z specjalnym oznakowaniem 
poziomym, stała poprawa wa-
runków poruszania się rower-
zystów, okazuje się niewys-
tarczający przy stale rosnącej 
ilości samochodów. 

Sytuację na drogach mogą 
poprawić nowe obwodnice, in-
nowacyjne rodzaje skrzyżowań, 
wiadukty, tunele i inteligentne 
systemy sterowania ruchem 
drogowym. 

Niezbędna jest wymiana 
systemów 

Scentralizowane sterowa-

nie ruchem drogowym w Wilnie 
zaczęto tworzyć przed dziesięci-
oma laty. Część skrzyżowań od 
wielu lat jest objęta monitorin-
giem kamer, zaś natężenie ruchu 
jest mierzone przez czujniki. 
Jednakże, w porównaniu z in-
nymi miastami, systemy w Wil-
nie są wykorzystywane niewys-
tarczająco. 

Najnowsze systemy stero-
wania ruchem drogowym otr-
zymują informacje w czasie 
rzeczywistym, w mgnieniu oka je 
przetwarzają i, co kilka sekund, 
optymalizują czas świecenia 
poszczególnych sygnalizatorów 
na wybranych skrzyżowaniach 
tak, by ruch pojazdów przebie-

gał bez zakłóceń. 
Operatorzy systemu z kolei 

mogą ustalać dodatkowe ogra-
niczenia lub priorytety. Przykła-
dem mogą być pojazdy upr-
zywilejowane, takie jak karetki 
pogotowania, wozy strażackie 
czy autobusy, które zawsze otr-
zymują pierwszeństwo przejaz-
du. 

„Wilno rzeczywiście posiada 
system sterowania ruchem dro-
gowym. Na niektórych trasach 
zostały utworzone „zielone ko-
rytarze“, niemniej jednak należy 
myśleć o modernizacji. Istnieje 
możliwość stworzenia otwar-
tej platformy integrującej, która 
pozwalałaby na podłączenie do 

niej nowych urządzeń różnych 
producentów. 

System ten może zapewnić 
priorytet transportu publicznego 
na skrzyżowaniach, dokonywać 
pomiarów natężenia ruchu i in-
formować kierowców o warun-
kach drogowych“ – wyjaśnia 
Rokas Šlekys, dyrektor wydziału 
ds. inteligentnych rozwiązań 
inżynieryjnych w spółce FIMA. 

Wszechpotężne kamery 
Skupienie się wyłącznie na 

sterowaniu sygnalizatorami jest 
niewystarczające. Jeżeli zabra-
knie drożnych ulic, a kierowcy 
będą się zachowywali nieodpo-
wiedzialnie, warunki drogowe w 

mieście nie ulegną polepszeniu, 
nie ulegnie też zmniejszeniu licz-
ba wypadków. Należy zatem pa-
miętać o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego. 

Mer miasta Wilna Remigijus 
Šimašius wspomniał, że na-
leżałoby wykorzystać możliwości 
kamer na skrzyżowaniach by 
nagrywać oraz karać osoby na-
ruszające przepisy ruchu dro-
gowego. Współczesne systemy 
pozwalają na jeszcze więcej. 

Inteligentne kamery potra-
fią nie tylko filmować obraz, 
lecz również stwierdzić fakt na-
ruszenia przepisów, np. gdy 
samochód poruszał się pasem 
przeznaczonym dla transportu 
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publicznego, przejechał skr-
zyżowanie na czerwonym świe-
tle lub w niedozwolonym mie-
jscu skręcał w lewo. 

Po wdrożeniu systemu 
rozpoznawania numerów re-
jestracyjnych protokoły o wy-
kroczeniu mogą być sporządza-
ne automatycznie. Takie same 
możliwości mają również foto-
radary.  

Ponadto, takie syste-
my mogą być przydatne przy 
wyłapywaniu pojazdów, które 
nie posiadają aktualnego pr-
zeglądu czy ubezpieczenia, a 
ich kierowcy mają zaległe, nie-
opłacone mandaty. Wpłynie to 
na zmniejszenie ilości pojazdów 

na drogach. 
„W ostatnich latach techno-

logie rozpoznawania numerów 
rejestracyjnych są instalowane i 
wykorzystywane prawie we ws-
zystkich światowych metropo-
liach. Brytyjczycy obliczyli, ile pr-
zestępstw pomogły wykryć takie 
kamery, a Szwedzi wykorzystują 
te systemy do informowania 
kierowców o czasie podróży z 
jednego miejsca do drugiego. 
W Wilnie takie systemy są ins-
talowane na parkingach, lecz 
tak naprawdę ich wykorzys-
tanie stwarza nieograniczone 
możliwości“ – twierdzi R. Šlekys. 

Policja drogowa Litwy poin-
formowała, że na jednej z 

najniebezpieczniejszych dróg 
na Litwie, na trasie „Via Balti-
ca“ działa już odcinkowy pomiar 
prędkości, który odnotowuje 
numery rejestracyjne pojazdu i 
czas, w jakim pokonał określony 
odcinek trasy. 

Fotoradary muszą działać 
„Mamy wizję, że liczba odcin-

kowych pomiarów prędkości na 
Litwie będzie rosła, gdyż pozwa-
lają one zapewnić bezpieczną 
prędkość na określonym odcin-
ku drogi. Takie pomiary są pers-
pektywiczne również w mieście, 
szczególnie na drogach w po-
bliżu szkół i w innych miejscach, 
gdzie kierowcy przekraczając 
prędkość, stwarzają zagrożenie. 

Tymczasem system fotora-
darów w Wilnie nie działa tak, jak 
powinien. Chciano zaoszczę-
dzić – zamontowano znaczną 
ilość skrzynek, ale fotoradary 
znajdują się w zaledwie kilku z 
nich. Część skrzynek wygląda 
na zaniedbane, więc nikt nie ma 
wątpliwości, że fotoradarów w 
nich nie ma. 

W Wilnie należałoby odno-
wić system fotoradarów i w 
niektórych miejscach zamonto-
wać urządzenia do odcinkowe-
go pomiaru szybkości. Wówczas 
ulice staną się bezpieczniejsze“ 
– proponuje Rokas Šlekys, dy-
rektor wydziału ds. inteligen-
tnych rozwiązań inżynieryjnych 
w spółce FIMA. 

Zwraca on również uwa-
gę na fakt, że w mieście dużą 
uwagę przywiązuje się do płyn-

Przyszłość należy do samochodów bez kierowców, jednak 
trzeba na nie jeszcze trochę poczekać. Na razie automa-
tyka w naszych samochodach oraz smartfony w naszych 
kieszeniach pomogą zaoszczędzić czas, zmniejszyć korki i 
ostrzec przed niebezpieczeństwami na drogach. 

Już dzisiaj wielu kierowców przy wytyczaniu trasy korzysta 
z Google Maps i widzi, gdzie w mieście są korki i ile cza-
su zajmie podróż. Chcąc sterować ruchem, potrzebne 
są dokładne informacje o lokalizacji i przemieszczaniu się 
każdego pojazdu. 

„Najnowsze tendencje wskazują, że dane pochodzące z 
samochodów i telefonów kierowców staną się istotne przy 
udoskonalaniu systemów sterowania ruchem drogowym 
w miastach. Po pierwsze, pozwolą obserwować nawyki 
kierowcy lub grupy kierowców i oferować optymalną trasę 
– kierowca przejedzie przez  skrzyżowanie sugerowane pr-
zez system , a nie to przez które planował jechać. Pomoże 
to systemom sterowania prognozować ruch pojazdów i 
jeszcze skuteczniej go kontrolować. 

Ponadto, kierowcy będą informowani z jaką szybkością 
mają jechać, by nie stać na czerwonym świetle, oraz z 
wyprzedzeniem dowiedzą się o przeszkodach na drodze. 
Informacje te system będzie pozyskiwał bezpośrednio z sa-
mochodów” – przewiduje R. Šlekys. 

PRZYSZŁOŚĆ – INFORMACJA 

ności ruchu drogowego, zaś 
o jego bezpieczeństwie mówi 
się znacznie mniej. Z tego po-
wodu, szczególnie po zmroku, 
poszkodowanych zostaje spo-
ro pieszych. Wypadki te często 
zdarzają się na przejściach dla 
pieszych. 

„W mieście należy więcej 
uwagi poświęcić pieszym. 
Najnowsze systemy sterowania 
ruchem drogowym pozwalają 

ustalić, ile czasu piesi potrzebują 
na pokonanie skrzyżowania. 

Co więcej, za granicą są już 
systemy stwierdzające, czy na 
przejściu znajdują się ludzie. 
Kierowcy są o tym informowani 
na kilkadziesiąt lub sto metrów 
wcześniej poprzez podświetle-
nie konturów przejścia czerwo-
nym światłem” – opowiada  
R. Šlekys. 

Dyrektor działu ds. inteligentnych rozwiązań inżynieryjnych



NEWSLETTER   |   PAŹDZIERNIK 2016All rights reserved © Fima UAB12

Nowe oblicze systemu monitoringu
Dyżurujący w budynku przez całą dobę pracownicy niedługo staną się przeszłością. Istnieje szereg o wiele skuteczniejszych sposobów 
zapewnienia bezpieczeństwa budynków, a coraz doskonalsze współczesne systemy monitoringu potrafią rozpoznać czy przechodzący 
obok człowiek jest zwykłym przechodniem.
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Poligon badawczy 
W pomieszczeniu, w którym 

pracuje inżynier-ekspert FIMA 
Šarūnas Pavilionis cichutko szu-
mią nie tylko komputery. Ściana 
montażowa jest obwieszona 
przełącznikami, czujnikami, ka-
merami i sterownikami, zwisają 

kable. Migoczą zielone i czerwo-
ne światełka, słychać przenikliwy 
pisk. 

Na ekranie komputera 
Šarūnasa widnieją twarze – po-
łowa z nich to twarze inżynierów 
z zarejestrowaną różną mimiką. 
Pozostałe to twarze pracowni-

ków FIMA. Twarz każdego pra-
cownika przechodzącego kory-
tarzem obok gabinetu inżyniera 
jest rejestrowana kamerą, która 
rozpoznaje ją i wprowadza  do 
bazy danych. 

„Całość sprzętu, który ma 
być instalowany w obiekcie 

klienta jest najpierw wypróbo-
wywany z pracownikami FIMA“ 
– wyjaśnia Š. Pavilionis.

W pomieszczeniu obok za-
wansowanego sprzętu i kompu-
terów można również dostrzec 
samochodowe tablice rejestra-
cyjne z różnych państw. Tutaj 

również testowane są kamery i 
oprogramowanie rozpoznające 
numery i wskazujące państwo, 
w którym zostały one wydane. 

„Współczesne systemy mo-
nitoringu i bezpieczeństwa mają 
imponujące możliwości. Zastą-
pią one całkowicie dyżurujących 
w budynkach pracowników. 
Jednak obserwacją ekranów w 
centrum zarządzania i podejmo-
waniem decyzji będą  zajmowali 
się specjaliści. 

Jednakże, wraz z rozwojem 
technologii i jej funkcji, pracow-
nik ochrony staje się analitykiem, 
osobą odpowiedzialną za zarzą-
dzanie kryzysowe, zaś dociera-
jący do niego obraz i informacja 
stają się potężnym narzędziem, 
pozwalającym przewidzieć za-
grożenia i uzyskać wszechstron-
ną informację o ewentualnym 
wtargnięciu“ – tłumaczy Š. Pa-
vilionis.

Rozdzielczość – to nie 
wszystko 

Na runku systemów monito-
ringu w ostatnich latach można 
zaobserwować kilka tendencji. 
Po pierwsze, po digitalizacji sy-
gnału zaczęła rosnąć rozdziel-
czość kamer. 

Na chwilę obecną, większość 
producentów kamer oferuje ka-

Ekspert w FIMA



NEWSLETTER   |   PAŹDZIERNIK 2016 All rights reserved © Fima UAB 13

mery z rozdzielczością „Full HD“, 
również szybko popularność zy-
skuje „4K Ultra HD“ standard o 
rozdzielczości 3840x2160. Co 
za tym idzie, obraz rejestrowany 
przez kamery jest coraz bardziej 
wyraźny i pozwala on rozpoznać 
człowieka nawet z dużej odle-
głości. 

Niektórzy niszowi producen-
ci systemów monitoringu łączą 
sygnał z kilku kamer w jeden 
obraz wysokiej rozdzielczości 
lub oferują możliwość otrzyma-
nia obrazu po sporym zbliżeniu 
w wysokiej jakości na dowol-
nej odległości odcinka ulicy. W 
sprzęcie wykorzystuje się także 
matryce i optykę z zawodowych 
aparatów fotograficznych. 

Specjalne kamery, prze-
syłające sygnał świetlny, mają 
możliwość ustalenia dokładnej 
odległości obiektu i odtworzenia 

obrazu 3D. 
Jednak wszystko to jest jedy-

nie materiałem wideo. Następnie  
taką informację trzeba dokładnie 
przeanalizować  po zdarzeniu. 

„Możliwości kamer coraz 
bardziej przypominają te rodem 
z hollywoodzkich filmów. Na-
wet bardzo daleki obraz można 
przybliżyć, zaś system dokona 
identyfikacji osoby znajdującej 
się na „czarnej liście”. Poszuki-
waną osobę można odnaleźć 
wśród 50 tys. widzów znajdu-
jących się na stadionie. To nie 
science-fiction” – zapewnia Š.  
Pavilionis.

Inteligenta detekcja ruchu 
Systemy bezpieczeństwa 

składają się nie tylko z kamer, 
lecz również z różnych czujni-
ków, detektorów. Obraz jest je-
dynie informacją, na którą należy 

reagować, bądź nie. Technolo-
gia w tym przypadku pomaga 
„czynnikowi ludzkiemu”. 

„Interesujące jest to, że pro-
gramy przetwarzające obraz 
potrafią same rozpoznać czy 
zarejestrowana osoba po prostu 
przechodziła obok, czy podjęła 
próbę wtargnięcia na obserwo-
wany teren. Potrafią one odróż-
nić człowieka od zwierzęcia. 

Odpowiednio, pracownicy 
ochrony widzą nie tylko obraz, 
lecz również docierają do nich 
sygnały, ale wyłącznie takie, któ-
re wymagają reakcji. Przykłado-
wo, na terytorium obiektu trafił 
pies, ten obraz jest widoczny, 
lecz ostrzeżenie się nie pojawia, 
zaś w przypadku obecności 
człowieka system prześle sygnał 
ostrzegawczy” – tłumaczy Š. 
Pavilionis.

Takie systemy są dostoso-

wywane do potrzeb klienta. 
Można dokładnie wskazać 
strefę, w przypadku naru-
szenia której system prześle 
sygnał, zaś kamera będzie 
ukazywała znacznie szerszy 
obszar. System może obra-
zować trajektorię ruchu czło-
wieka lub innego obiektu. 

Ostatecznie można porównać 
twarz z posiadaną bazą. Oczy-
wiście, sygnał nie będzie prze-
słany, jeżeli na terytorium obiek-
tu znalazł się pracownik. 

„Jest to inteligentna detek-
cja ruchu – jeden z dynamicz-
niej rozwijających się obszarów 
we współczesnych systemach 
monitoringu. Badania dowodzą, 
że jeden operator po upływie 
niecałej półgodziny nieprzerwa-
nej obserwacji nie zwraca uwa-
gi na 95% wydarzeń mających 
miejscu w polu jego obserwacji. 
Systemy inteligentnej detekcji i 
analizy ruchu są po prostu nie-
zbędne, w przeciwnym przypad-
ku obraz, niezależnie od jakości 
kamer, pozostanie jedynie pa-
sywnym narzędziem służącym 
do analizy po zaistnieniu zdarze-
nia” – zapewnia Š. Pavilionis.

Co zobaczymy w przy-
szłości? 

Specjalista spółki FIMA Š. 
Pavilionis zauważa kilka tenden-
cji. Dostępne finansowo syste-
my monitoringu oraz możliwość 
zdalnego przekazywania obrazu 
w trybie czasu rzeczywistego 
przyczyniła się do popularyzacji 
urządzeń klasy „zrób to sam”. 

Rodziny samodzielnie instalują 
nieduże, łatwe do podłączenia 
komplety alarmowe i monitorin-
gu i mogą na ekranie telefonu 
obserwować, co się dzieje w ich 
domu. Obraz jest zapisywany w 
„chmurze”. 

W segmencie biznesowym 
systemy stają się coraz bardziej 
zintegrowane i inteligentne. Ka-
mery i detektory ruchu mogą 
zastąpić inne czujniki, zapewnić 
kontrolę dostępu i rejestrować 
ruch nawet przy niekorzystnym 
oświetleniu czy w ciemnościach. 
Cena takich systemów jest co-
raz bardziej dostępna, zaś sku-
teczność – coraz większa. 

Dla zapewnienia porządku i 
bezpieczeństwa publicznego in-
teligentne systemy monitoringu 
są niezastąpione. Wobec syste-
mów monitoringu stosowanych 
na stadionach, na których od-
bywają się ważne międzynaro-
dowe zawody i obserwowanych 
jest dziesiątki tysięcy widzów, 
stawiane są wymagania, by 
systemy te zarejestrowały każ-
dą znajdującą się na trybunach 
twarz. 

Brytyjczycy przy pomocy ka-
mer rozpoznających numery re-
jestracyjne pojazdów wyjaśniają 
przestępstwa i śledzą ruchy po-
dejrzanych. 

Przy wzroście możliwości 
inteligentnych systemów i pa-
rametrów technicznych kamer 
powstaje możliwość przewidy-
wania ryzyka pojawienia się da-
nego zdarzenia oraz uprzednie-
go przygpotowania się do niego.

Jest to inteligentna detekcja 
ruchu – jeden z dynamiczniej 

rozwijających się obszarów we 
współczesnych systemach 

monitoringu.
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Brama do Europy 
„Dzień dobry, poproszę paszport do kontroli“. To zdanie słyszymy za każdym razem, gdy przekraczamy granicę Unii Europejskiej. 
Funkcjonariusz jest pierwszą osobą, która wpływa na naszą opinię o kraju, zaś graniczny punkt kontrolny – pierwszym obiektem, w 
oparciu o który można wnioskować, co nas czeka w głębi kraju. 
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A jak podróżników, przedsię-
biorców i przewoźników wita Li-
twa? Czy brama na Litwę, a za-
razem do UE, jest nowoczesna 
i bezpieczna? Jakie wrażenie 
wywiera na przyjezdnych? 

Zgodnie z wymogami 
strefy Schengen 

Otwarte na początku 2016 
roku przejście graniczne Twe-
recz-Widze stanie się pierwszym 
międzynarodowym przejściem 
w północnej części granicy z 
Białorusią. Z kolei po stronie li-
tewskiej spółka inteligentnych 
rozwiązań inżynieryjnych FIMA 
zbudowała przejście graniczne 
spełniające wszelkie wymogi w 
zakresie ochrony granic strefy 
Schengen – nowoczesne i wy-
godne zarówno dla podróżnych 
przekraczających granicę, jak i 
dla pracujących tu funkcjonariu-
szy. 

„To, co tam zastaliśmy, trud-
no było nazwać normalnym 
przejściem granicznym czy 
bramą do Europy. W polu, na 
środku drogi, stały tymczasowe 
zabudowania, nie było wodocią-
gu, kanalizacji czy sprzętu za-
pewniającego bezpieczeństwo 
na granicy. Teraz mamy do 
czynienia z nowoczesnym, wy-
godnym przejściem granicz-Przejście graniczne Twerecz-Widze

nym, wyposażonym w systemy 
bezpieczeństwa nie ustępujące 
podobnym obiektom w krajach 
zachodnich” – twierdzi Jonas 
Jablonskis, dyrektor działu ds. 
rozwiązań spółki FIMA. 

Niedaleko Twereczy powstał 
dwupoziomowy budynek admi-
nistracyjny o powierzchni ponad 
500 m2, z poczekalnią i za-
mkniętym placem przeznaczo-
nym do oględzin samochodów. 

Wewnątrz znalazły się po-
mieszczenia dla szczegółowych 
kontroli osobistych, a nawet cela 
zatrzymań, łazienki, prysznic 
pracowniczy, skomputeryzowa-
ne stanowiska pracy i nowo-
czesne ekrany, na które prze-
kazywany jest obraz z kamer 
monitoringu oraz w pełni wypo-
sażony posterunek dyżurnego. 

Przejście graniczne jest prze-
znaczone jedynie dla pojazdów 
osobowych i autobusów. Na 
przejściu zbudowano 6 zada-
szonych punktów oględzin po-
jazdów, gdzie funkcjonariusze 
mogą obsłużyć pojazdy przy-
bywające z obu stron. W ciągu 
doby przejście w obu stronach 
granicy może przekroczyć 480 
samochodów osobowych i 20 
autobusów – tak została okre-
ślona przepustowość przejścia. 
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Ciężarówki ominą Ponie-
muń 

Korzyści z powstania no-
wego przejścia granicznego w 
rejonie pojeskim najbardziej od-
czują mieszkańcy graniczącego 
z Rosją miasteczka Poniemuń. 
Dotychczas przez miasteczko 
przejeżdżały ciężarówki przewo-
żące towary z obwodu kalinin-
gradzkiego na Litwę i w odwrot-
nym kierunku. 

Nowe przejście graniczne 
przeznaczone dla ciężarówek 
powstanie przed Poniemuniem, 
dalej zaś ciężarówki będą kie-
rowane na nową, ok. 4-kilome-
trową obwodnicę Poniemunia, 
wytyczoną aż do nowego, bu-
dowanego przez Rosję mostu 
nad Niemnem. 

Doskonale pracujący zespół 
projektowy FIMA wygrał prze-
targ ogłoszony przez Dyrekcję 
Granicznych Punktów Kontrol-
nych i została podpisana umo-
wa na budowę i wyposażenie 
przejścia. 

Na przejściu granicznym 
zostaną zrekonstruowane po-
mieszczenia o powierzchni 2500 
m2, wybudowane będą nowe 
budynki o powierzchni 850 m2. 
FIMA również będzie odpowie-
dzialna za ułożenie sieci elek-
trycznych i łączności, instalację 
systemów: alarmowego, moni-
toringu, rozpoznawania tablic 
rejestracyjnych, przeciwpożaro-
wego i łączności elektronicznej. 

Przejście graniczne będzie 
nosiło nazwę „Rambynu – Dub-

ki“ i będzie jednym z najważniej-
szych na granicy z obwodem 
kaliningradzkim. Planuje się od-
danie przejścia do użytkowania 
na początku 2018 roku. 

Przed nami wielkie wy-
zwania 

„Czekają nas niemałe wy-
zwania – całość powierzchni 
przejścia granicznego będzie 
sięgała 8 ha, a grunt w tym 
miejscu jest niestabilny. Nowe 
obiekty będziemy mogli zacząć 
budować dopiero po stabilizacji 
gruntu za pomocą długich na 12 
m pali o średnicy 0,8 m, których 
zostanie wbitych ponad 1800 
szt. Na utworzonym na tych pa-
lach fundamencie zbudowanych 
zostanie 14 punktów kontrol-

nych, kilka budynków kontroli 
pasażerów, sześć różnych wiat. 
W jedną stronę w ciągu doby 
przejście będzie mogło przekro-
czyć do 900 środków transpor-
tu” – relacjonuje J. Jablonskis.

Na przejściu „Rambynu – 
Dubki“ FIMA ma zamiar zasto-
sować najnowsze technologie, 
które pomogą funkcjonariuszom 
w ich pracy i pozwolą na sku-
teczne sterowanie potokami po-
jazdów, a jednocześnie pozwolą 
zapewnić bezpieczeństwo. 

Jedna z nowości, już zasto-
sowana w Twereczy, również zo-
stała uwzględniona w projekcie 
przejścia w Rambynas – system 
zarządzania potokami pojaz-
dów. Przybywające na Litwę i 
wyjeżdżające z Litwy pojazdy 
za pomocą dobrze widocznych 
znaków na tablicach świetlnych 
będą kierowane na wskazane 
posterunki kontrolne. 

Jeżeli ruch będzie intensyw-
niejszy z jednej strony, wówczas 
można go będzie skierować na 
wolne pasy, gdyż każdym pa-
sem pojazdy mogą poruszać się 
i być obsługiwane w obu kierun-
kach. 

Ponadto, na tablicach świetl-
nych będzie widoczna wyraźna 
informacja, jaki środek transpor-
tu (z UE, czy z innych państw, 
ciężki czy lekki) jakim pasem 
może przekroczyć przejście gra-
niczne. Wyświetlana informacja 
może w prosty sposób zostać 
zmieniona. 

Mając na uwadze wzglę-
dy bezpieczeństwa, podobnie 

jak i na innych międzynarodo-
wych przejściach granicznych, 
FIMA zainstaluje bramkę do-
zymetryczną. Podobnie jak na 
przejściu w Twereczy, również 
w Rambynas zostaną zainsta-
lowane urządzenia zdolne do 
przymusowego zatrzymania au-
tobusu czy ciężarówki. 

„Przejście graniczne zosta-
nie wyposażone w najnowszy 
sprzęt – wysokiej jakości kamery 
z oprogramowaniem rejestru-
jącym ruch, pozwalającym na 
obserwację terytorium zarówno 
w dzień, jak i po zmierzchu. Ka-
mery rozpoznające numery reje-
stracyjne zostaną zintegrowane 
z systemem rozpoznawania nu-
merów rejestracyjnych i kodów 
kontenerów (NAS). Oprogra-
mowanie będzie weryfikowało 
odczytane numery. Po stwier-
dzeniu podejrzanego numeru, 
program automatycznie prześle 
zawiadomienie do funkcjonariu-
szy celnych. Ponadto, systemy 
inżynieryjne budynków zostaną 
podłączone do jednego syste-
mu, którym można kierować z 
jednego miejsca” – opowiada 
przedstawiciel spółki FIMA J. 
Jablonskis. 

Jego zdaniem, FIMA zdaje 
sobie sprawę z wagi otrzymane-
go zlecenia – przejście granicz-
ne jest ważne zarówno dla wi-
zerunku państwa, jak i dla jego 
bezpieczeństwa, dlatego też na 
tym obiekcie zostaną zastoso-
wane najlepsze rozwiązania. 

Jedna z nowości, już
zastosowana w Twereczy, również 
została uwzględniona w projekcie 
przejścia w Rambynas – system 
zarządzania potokami pojazdów.

Przejście graniczne Rambynas-Dubki zostanie ukończone w 2017 r. 
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Pięć gwiazdek 
Jeden z najbardziej imponujących projektów ostatnich lat w stolicy Białorusi, Mińsku – centrum sportowo-rozrywkowe 
„Sokol“ o powierzchni 65 tys. m2 wraz z pięciogwiazdkowym hotelem „Marriott“ – stał się wizytówką FIMA na Białorusi. 
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Kosztujące około 100 mln. 
USD centrum zostało zaprojek-
towane przez Białorusinów, bu-
dowę zaś sfinansował katarski 
fundusz inwestycyjny. Sieć hoteli 
„Marriott“ przedstawiła warunki 
techniczne, a do zespołu kons-
trukcyjnego dołączyła spółka 
„FIMA BR“. 

Oddział FIMA na Białoru-
si oraz zespół litewskich inży-
nierów zamontowali w budynku 
szereg inteligentnych rozwiązań 
inżynieryjnych. Sam proces pro-

jektowania zajął pół roku. 

Nowa gwiazda Mińska
Dziewięciopoziomowy bu-

dynek dysponuje 217 pokoja-
mi hotelowymi, 2 restauracja-
mi, barem, salą bankietową. W 
części budynku powstała sala 
sportowa o powierzchni 2000 
m2 przeznaczona do gry w mi-
nifutbol, siatkówkę, piłkę ręczną, 
koszykówkę i tenis. Zawody 
lub koncerty jednocześnie bę-
dzie mogło obserwować ponad 

2000 widzów. 
Zaprojektowano również 

osiem sal kinowych. Są one 
nieduże, do dziesięciu miejsc, 
przeznaczone dla szczególnych 
klientów. W centrum znajdzie 
się również salon piękności oraz 
centrum konferencyjne. 

Nowoczesna jest nie tyl-
ko architektura budynku czy 
aranżacja wnętrz, lecz również 
to, czego goście zazwyczaj nie 
widzą – systemy inżynieryjne 
budynku. W pięciogwiazdko-

wym hotelu wszystko musi być 
najwyższej jakości i działać bez 
zarzutu. 

Przemyślano najdrobnie-
jsze szczegóły 

W hotelu zainstalowano 
najbardziej nowoczesne syste-
my, m.in. sterowania ogrzewa-
niem, wentylacji i oświetlenia.

Przykładowo, systemy ogr-
zewania i wentylacji w każdym 
z pokoi działają autonomicznie 
i włączają się automatycznie po 

otrzymaniu sygnału z systemu 
rejestracji. Pokoje ogrzewają 
się tuż przed planowanym pr-
zybyciem gości. W ten sposób 
w hotelu oszczędza się energię, 
a goście czują się komfortowo. 

Używając tej samej karty, 
goście mogą korzystać z par-
kingu oraz wejść na teren cen-
trum sportowo-rozrywkowego. 
Szybki internet bezprzewodowy, 
kamery monitoringu oraz wy-
krywacze metalu w hotelu tej 
klasy nie powinny nikogo dziwić. 

„Fima BR“ w centrum „Sokol“ i hotelu „Marriott“ zainstalowała 
17 systemów inżynieryjnych. Jak dotychczas, był to najwięk-
szy z projektów realizowanych w sąsiednim kraju;

FIMA instalowała również instalacje inżynieryjne w aquaparku 
w Mińsku, który jest jednym z największych w Europie;

Takie projekty pozwalają spółce zdobywać nowe referencje 
i sprawiają, że FIMA jest bardziej widoczna dla pozostałych 
potencjalnych inwestorów;

Obecnie „FIMA BR“ zatrudnia 50 specjalistów o różnorodnych 
kwalifikacjach. Większość z  nich to miejscowi pracownicy. 
Część litewskiej kadry kierowniczej przekazuje białoruskim 
pracownikom wiedzę i doświadczenie. Specjaliści „FIMA BR“ 
stale doskonalą swoje umiejętności na Litwie; 

FIMA na Białorusi jest zorientowana na duże obiekty – centra 
biznesowe, budynki publiczne, zakłady przemysłowe, wyma-
gające innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań;

Na Białorusi działa sporo spółek świadczących konkurencyj-
ne usługi, specjalizujących się w poszczególnych branżach, 
np. instalują jedynie system monitoringu czy kontroli dostępu. 
Przewaga FIMA polega na holistycznym podejściu do proble-
mu. 

FIMA NA BIAŁORUSI
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okablowanie strukturalne; 

telefonia;

sieć łączności bezprzewo-
dowej;

monitoring;

kontrola dostępu;

system nagłośnieniowy sali 
konferencyjnej;

system nagłośnieniowy re-
stauracji;

system nagłośnieniowy 
SPA w hotelu;

domofony;

system TV;

system nagłośnieniowy sa-
lonu piękności;

system nagłośnieniowy sali 
treningowej;

nagłośnienie centrum spor-
towego;

punkty radiowe;

sieć zegarów;

system parkingowy;

wykrywacze metalu;

automatyka (system zarzą-
dzania budynkiem);

system wsparcia parkowa-
nia.

SYSTEMY ZAMONTOWANE PRZEZ 
„FIMA BR“ W CENTRUM „SOKOL“ I 
HOTELU „MARRIOTT“:

Praca międzynarodowego 
zespołu

„Projektów na tym poziomie 
na Litwie jeszcze nie ma. Cie-
kawe jest to, że do projektu za-
angażowano wielu konsultantów 
i specjalistów z różnych krajów 
świata, którzy nadzorowali cały 
proces. Wszyscy oni byli profes-
jonalistami, dlatego nie mieliś-
my problemów ze znalezieniem 
wspólnego języka” – twierdzi 

Dmitrijus Šadčenevas, kierownik 
ds. rozwoju FIMA na Białorusi. 

W projekcie zaangażowa-
nych było około 40 pracowników 
FIMA – kierowników projektu, 
kierowników robót, instalatorów. 
Nad projektem pracował litews-
ko-białoruski zespół. 

„Największym wyzwaniem 
było stałe korygowanie i dos-
konalenie projektu. Jest to zro-
zumiałe – jeżeli zamawiający 

ma nowe pomysły, trzeba je 
wdrażać. Ponadto, w trakcie 
instalacji rozwiązań w zakresie 
automatyki budynku musieliś-
my uzgadniać roboty z wyko-
nawcami innych instalacji –ogr-
zewania, wentylacji i innych. 
Instalacje inżynieryjne zazwyczaj 
są montowane po zakończeniu 
robót budowlanych. Terminy 
były nadzwyczaj napięte i jeżeli 
budowlańcy notowali opóźnie-

nia, my mieliśmy mniej czasu 
na wdrożenie i wypróbowanie 
swoich rozwiązań” – relacjonuje 
D. Šadčenevas.

Doceniony profesjonalizm 
W centrum sportowo-

rozrywkowym oraz w hotelu 
zamontowano sprzęt czoło-
wych światowych producentów. 
Takie systemy najczęściej były 
już wypróbowane w innych ho-
telach sieci. Wyboru sprzętu i 
zasad jego funkcjonowania do-
konano w oparciu o wskazówki 

zarządców sieci hotelów „Mar-
riott”. 

„Praca z systemami wysokiej 
klasy zawsze sprawia inżynie-
rom przyjemność. Szczególnie, 
że większość producentów – to 
partnerzy FIMA. Zamawiający 
już zdążyli docenić nasze 
doświadczenie w montowaniu 
złożonych rozwiązań inżynieryj-
nych. Pomagamy oszczędzać 
energię, zmniejszamy koszty 
konserwacji i ułatwiamy pracę 
administratorom” – konkluduje 
D. Šadčenevas.
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Hala Podium w Gliwicach – rozwiązania „FIMA Polska” 
Mieszkańcy miasta Gliwice na południowym zachodzie Polski, niedaleko Katowic, już od przyszłego roku będą mogli oglądać imprezy 
sportowe i kulturalne w jednej z najnowocześniejszych hal w kraju. W miejscu starego stadionu powstaje hala „Podium“, o powierzchni 
prawie 70 tys. m2, która może pomieścić do 15 tys. widzów. Spółka zależna FIMA w Polsce zatroszczy się o bezpieczeństwo widzów 
hali i zarządzanie budynkiem. W
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„FIMA Polska” wraz z gene-
ralnym wykonawcą gliwickiej hali 
„Podium“, spółką „Mirbud S.A.“, 
zawarli umowę w zakresie robót 
teletechnicznych wraz z syste-
mem automatyki budynkowej i 
BMS.

Spółka zainstaluje systemy 

sygnalizacji pożaru, kontroli do-
stępu, sygnalizacji włamania i 
napadu, kamer przemysłowych i 
okablowania strukturalnego.

Ponadto „FIMA Polska“ zo-
bowiązała się do zainstalowania 
czujników detekcji CO i LPG, 
dźwiękowego systemu ostrze-

gawczego, systemu nagłośnie-
nia komercyjnego, jak również 
ułożenia okablowania pod te 
systemy. 

Wszystkie systemy technicz-
ne budynku zostaną podłączo-
ne do jednego systemu zarzą-
dzania budynkiem (BMS), który 

również zostanie zainstalowany 
przez specjalistów FIMA.

Na gliwicką halę „Podium“ 
składają się: hala podstawowa, 
sala treningowa, strefa fitness 
i garaż wielopoziomowy. Sale 
będą dostosowane do zawo-
dów lekkoatletycznych, tenisa, 

siatkówki, piłki ręcznej, halowej 
piłki nożnej i boksu. Planuje się 
również organizację wystaw, 
konferencji, targów oraz kon-
certów. W chwili obecnej fasada 
budynku nabiera kształtów, za-
montowano dach, jest porząd-
kowany teren wokół inwestycji. 
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Nowoczesny sprzęt buduje sieć trakcyjną 
Spółka FIMA, realizująca projekt elektryfikacji linii kolejowej z Nowej Wilejki do granicy z Białorusią, wypróbowała 
nowoczesny sprzęt przeznaczony do budowy sieci trakcyjnej. Urządzenia renomowanej austriackiej spółki „Palfinger“ 
oraz włoskiego producenta „SVI S.p.A“ pozwalają jednocześnie montować przewody jezdne oraz linę nośną, zapewniającą 
właściwy naciąg sieci trakcyjnej. Zapewnia to sprawne i dokładne prowadzenie robót. W

IA
D

O
M

O
Ś

C
I

„Jest to jeden z najnowo-
cześniejszych sprzętów tego 
rodzaju na rynku. Stosuje się go 
do elektryfikacji linii kolejowych 
w tak rozwiniętych krajach jak 
Niemcy, Włochy czy Wielka 
Brytania. Ta maszyna montują-
ca sieć trakcyjną zapewnia jej 
właściwy naciąg i precyzyjnie 
kieruje ją do wysięgów. Robot-
nicy muszą go jedynie zamo-
cować” – opowiada kierownik 
spółki Palfinger Lietuva“ Kęstas 

Gylys.
Nowoczesny sprzęt jest 

zdolny do prowadzenia sieci 
trakcyjnej zarówno na liniach o 
rosyjskim rozstawie szyn, jak i 
na liniach normalnotorowych. 
Po ustawieniu tego sprzętu na 
jednym odcinku kolei można 
poprowadzić kilometry liny no-
śnej oraz przewodów jezdnych. 

Sieć trakcyjna jest monto-
wana w około jednokilometro-
wych odcinkach. Po rozpoczę-

ciu montażu jednego odcinka, 
roboty nie mogą zostać prze-
rwane, aż linia nie zostanie 
poprowadzona do jego końca. 
Jednocześnie przy urządzeniu 
i w jego najbliższym otoczeniu 
pracuje od 10 do 15 osób. 

Z pomocą tego sprzętu 
FIMA poprowadziła już prawie 
50 kilometrów sieci trakcyjnej 
na elektryfikowanym odcinku. 
Na odcinkach między stacjami 
Nowa Wilejka, Kiwiszki, Kiena 

i na granicy z Białorusią zo-
stały już ustawione wszystkie 
słupy wspornikowe z wysięga-
mi, poprowadzono sieć trak-
cyjną. Obecnie roboty trwają 
na stacjach, gdzie są monto-
wane bramkowe konstrukcje 
wsporcze, na których zostaną 
zamontowane wysięgi podtrzy-
mujące sieć trakcyjną. 

„Ten sprzęt to jedna z naj-
większych inwestycji FIMA w 
ten projekt. Mamy zamiar wy-

korzystywać go nie tylko na 
tym odcinku, lecz również przy 
elektryfikacji innych linii kolejo-
wych - na Litwie i w sąsiednich 
krajach. Takiego sprzętu nie 
ma na Łotwie, gdzie aktywnie 
uczestniczymy w projektach 
modernizacji infrastruktury ko-
lejowej, nie ma go też w Estonii 
czy Polsce” – wyjaśnia Gintaras 
Juknevičius, dyrektor generalny 
FIMA. 
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Nowe znaki drogowe regulują prędkość 
Technologie bezpieczeństwa ruchu drogowego na Litwie są coraz bliższe standardom europejskim. Na głównych litewskich drogach 
zainstalowano nowe, elektroniczne znaki drogowe. Gdy następuje pogorszenie warunków drogowych, znaki te automatycznie wydają 
kierowcom polecenie zmniejszenia prędkości.
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Kierowcy będą ostrzegani 
o grożących niebezpieczeńst-
wach – porywach wiatru, śliskiej 
nawierzchni, korkach. Informac-
je system będzie pobierał ze 
stacji meteorologicznych, czu-
jników drogowych, czujników 
stanu nawierzchni i intensywn-
ości ruchu oraz kamer. Wszyst-
kie te czujniki zostaną połąc-
zone w jeden system sterowania 
ruchem i ostrzegania. 

W oparciu o zgromadzoną 
informację inteligentny system 
wybiera znaki, jakie będą wyświ-
etlane kierowcom. Nowe znaki 
drogowe działają na zasadzie 
ekranów, na których są wyświ-
etlane  ograniczenia prędkości i 
ostrzeżenia. 

Opisane znaki drogowe na 
zamówienie Litewskiej Dyrekc-
ji Dróg (LAKD) zaprojektowała 
i zamontowała spółka inteli-

gentnych rozwiązań inżyniery-
jnych FIMA. Spółka zamon-
towała również czujniki stanu 
nawierzchni, szybkości wiatru, 
urządzenia analizujące szybkość 
i płynność ruchu, kamery, sieć 
komunikacyjną i zasilania. 

„Takie aktywne systemy ste-
rowania ruchem są montowane 
w większości krajów rozwin-
iętych, cieszymy się, że Litwa 
nie stanowi tu wyjątku. Znaki 

drogowe zmiennej treści do-
skonale spełniają zadanie, do 
którego zostały stworzone – w 
trybie czasu rzeczywistego infor-
mują kierowców o zagrożeniach 
na drodze i wskazują zalecaną 
bezpieczną prędkość. 

Doświadczenie innych 
państw dowodzi, że inteligentne 
systemy sterowania ruchem 
drogowym pomagają zmnie-
jszyć liczbę nieszczęśliwych 

wypadków na drodze” – twierdzi 
Rokas Šlekys, dyrektor działu 
rozwiązań spółki FIMA.

Instalowany na drogach 
przez LAKD inteligentny system 
sterowania ruchem drogowym 
ma na celu zwiększenie bez-
pieczeństwa ruchu drogowe-
go, skuteczny monitoring stanu 
dróg i przekazywanie kierow-
com użytecznej informacji. 
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Stara drukarka – bilet do Belgradu 
Zautomatyzujcie dom mając do dyspozycji jedynie starą drukarkę biurową. Po otrzymaniu takiego zadania zespół studentów 
Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego (KTU) stworzył urządzenie samodzielnie przygotowujące śniadanie. Tym samym 
studenci zapewnili sobie wycieczkę do stolicy Serbii - Belgradu, gdzie w tym roku odbędzie się finał międzynarodowego konkursu 
inżynierskiego EBEC. 
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Zespół KTU, noszący nazwę 
„Bojowe jeże“, na etapie regio-
nalnych zawodów w ramach 
konkursu inżynierskiego EBEC 
(European BEST engineering 
competition), których partne-
rem była FIMA, pokonał sześciu 
przeciwników z Łotwy, Estonii i 
Rosji. 

Zadanie praktyczne 
Zawody EBEC odbywają się 

co roku na terenie całej Europy. 
Początkowo zespoły stają w 
szranki na lokalnych zawodach, 
które w tym roku odbyły się na 
88 uczelniach w 32 krajach. Na-
stępnie w piętnastu państwach 
zostały zorganizowane zawody 
regionalne. W sierpniu 120 naj-
lepszych  zawodników z całej 
Europy spotka się w Belgradzie, 
gdzie impreza potrwa ponad ty-
dzień. 

„Bojowe jeże“ – ekipa ma-
gistrantów KTU w składzie: 
Dainius Stankevičius, Marius 
Gailius, Lukas Venčkauskas i 
Naglis Ausmanas, rozpoczęła 
swój szlak w murach swej alma 
mater. Musieli oni zmierzyć się 
z wyzwaniem rzuconym przez 
FIMA, która to już po raz siódmy 
zaproponowała zadanie „Team 
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design”. Podczas pierwszego 
etapu zawodnicy mieli za zada-
nie zbudować z odtwarzacza 
muzycznego wymyślny zamek i 
klucz do otwarcia tegoż zamka. 

Zadanie zaproponowane 
przez FIMA na regionalnym 
etapie – stworzenie zautoma-
tyzowanego domu - wymagało 
zarówno wiedzy teoretycznej, 
praktyki oraz nieograniczonej 
wyobraźni. 

Czy zastanowiliście się kie-
dyś, ile razy w ciągu dnia wyko-
nujecie te same czynności jak 
np. wyłączanie budzika, zapa-
rzanie porannej kawy,  odkrę-
canie kranu z wodą, włączanie 
światła czy zamykanie drzwi? 

Jeżeli wszystkie te czynności 
będą wykonywane bez naszej 
ingerencji, będziemy mieli wię-
cej czasu wolnego na ciekawsze 
rozrywki. 

Niewątpliwie, każdy codzien-
nie ma do czynienia ze sporą ilo-
ścią „pomocników” – różnorod-
nych urządzeń elektronicznych, 
które jednak z czasem psują 
się. Naszym dzisiejszym celem 
nie jest ich wyrzucenie i wymia-
na na inne. Troska o otaczające 
środowisko nie jest już modą a 
koniecznością. 

A zatem mamy zepsute dru-
karki, które dla FIMA zgromadzi-
ła „EMP Recycling“ i czekamy 
teraz na urządzenie czy system, 
który zmieni nasze codzienne 
życie. 

Pomógł duch zespołowy 
„Bojowe jeże”, prawdopo-

dobnie jako jedyny zespół, stwo-
rzył system urządzeń przygoto-
wujący śniadania. Po obudzeniu 
się rano, wyłączeniu budzika i 
po podniesieniu głowy znad po-
duszki, uruchamia się mecha-
nizm produkcji śniadania. Na 
kuchni będzie czekała na nas 
pyszna kawa i świeżo usmażone 
racuszki. 

„Skonstruowaliśmy system, 
który wie czy człowiek leży w 
łóżku. Jeżeli osoba  dalej śpi, 
dzwoni budzik, a po wstaniu 
osoby z łóżka wycisza się on 
automatycznie. Wstanie z łóżka 
uruchamia również proces przy-
gotowywania śniadania – jest 
gotowana woda na kawę, na 
kuchence jest smażony posi-
łek, który po przygotowaniu jest 
spychany na talerz. Proces po-
wtarza się, aż talerz nie zostanie 
zabrany ze stołu – wówczas sys-
tem automatycznie wyłącza się” 
– opisują swą pracę zwycięzcy. 

Do zwycięstwa przyczyni-
ło się doświadczenie zdobyte 
we wcześniejszych zawodach, 
dobrze zgrany zespół i umiejęt-
ność radzenia sobie ze stresem. 
Każdy z członków zespołu jest 
odpowiedzialny za określoną 
dziedzinę. Ponadto, chłopcy już 
pracowali wspólnie i dobrze się 
znają, dlatego byli zdolni do har-
monijnego i skutecznego współ-
działania. 

Drugie miejsce w zawodach 
zdobył zespół „Good Question” 
z Łotwy. Po wdrożeniu ich po-
mysłu w życie nie będziemy już 
musieli martwić się suszeniem 

butów. Stworzone przez nich 
urządzenie – podgrzewacz/su-
szarka – doskonale nadaje się 
zarówno do suszenia butów jak 
i do podgrzewania żywności. Na 
trzeciej pozycji uplasował się ze-
spół z Moskwy, „RadioCrew“. In-
teresujące były też prace innych 
zespołów. 

Na przykład romantykom na 
pewno przypadłby do gustu po-
mysł jednego z zespołów: zapra-
szamy do swego domu dziew-
czynę na randkę i po naciśnięciu 
guzika z sufitu zaczynają opadać 
płatki kwiatów. 

W kategorii „Case Study“ na 
zawodach EBEC zwyciężył ze-
spół „Four of a K“ z Rygi. Ekipa 
ta również wybiera się w sierp-
niu do Belgradu. Drugie miejsce 
zdobył zespół „STATIUS men 
and Mantas“, również reprezen-
tujący KTU. 

Rośnie nowe pokolenie 
inżynierów 

„Zadania były naprawdę 
trudne,  wymagające wiedzy, 
umiejętności i pomysłowości. 
Rozwiązania zaproponowane 
przez studentów okazały się 
bardzo ciekawe, czasem nie-
standardowe i przede wszystkim 
skomplikowane pod kątem uży-
tych rozwiązań technicznych. In-
żynierowie są osobami nie tylko 
praktycznymi, ale również twór-
czymi, a czasami i romantycz-
nymi” – ocenia konkurs EBEC 
Sigitas Kazlauskas, dyrektor ko-
wieńskiego oddziału FIMA, który 
zaprezentował studentom firmę i 
zapoznał z zadaniami.

Pomysłowości i poświęce-
nia nie zabrakło również całe-
mu zespołowi FIMA pracują-
cemu przy EBEC: Donatasowi 
Dvarionaitasowi, Jelenie Kirilo-

vej, Deividasowi Zimbliusowi, 
Simonasowi Šidlauskasowi, 
Šarūnasowi Pavilioniusowi, Da-
riusowi Nemeikšiusowii, Vytau-
tasowi Visminasowi oraz S. Ka-
zlauskasowi.  Zaprezentowali oni 
uczestnikom zadania, dostępne 
zasoby, konsultowali i oceniali 
ich prace. 

„Wielu z nas wspomina cza-
sy, gdy spacerowała  koryta-
rzami tej uczelni i rozwiązywała 
zadania inżynieryjne. Cieszymy 
się, że dorasta nowe pokolenie 
inżynierów, które być może w 
przyszłości pomoże naszej firmie 
lub  innym innowacyjnym przed-
siębiorstwom w dalszym rozwo-
ju” – stwierdził S. Kazlauskas, 
również absolwent KTU. 
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www.fima.lt

ŁOTWA
SIA FIMA
www.fima.lv

BIAŁORUŚ
OOO FIMA BR
www.fima.by

POLSKA
FIMA Polska Sp. z o. o.
www.fimapolska.pl

Fima jest liderem elektronicznej inżynierii w krajach bałtyckich, oferująca rozwiązania telekomunikacyj-
ne, bezpieczeństwa, automatyzacji, przetwarzania danych dostosowane do indywidualnych aspektów 
przemysłu transportowego i energetycznego.

Nasza firma dostosowuje nowatorskie rozwiązania dla biznesu i organizacji rządowych w krajach bał-
tyckich i jest aktywnie zaangażowana w nowe technologiczne projekty. Od 20 lat działania FIMA zreali-
zowała tysiące różnych projektów w różnej skali i w różnym rozmiarze kompleksowości.

Główna siedziba mieści się na Litwie, w Wilnie oraz posiada oddziały na Łotwie, Polsce, Białorusi. 

Jeśli masz jakieś pomysły albo sugestie pisz na adres: solutions.era@fima.It

Wszystkie informacje  zawarte w powyższym są własnością intelektualną FIMA i są publikowane dla 
Solutions Era. 

O spółce FIMA

http://www.fimapolska.pl
mailto:solutions.era%40fima.It?subject=

